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 ل..  لطيب الدليل على األوه املعلوم حِ افة الشيء إىل سببِ إضَ  إن األو ا جائِ ا أو شرعً س يف هذه اآلية  ز أن
ه ا حىت قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف عم ضيف األشياء إىل أسباِ وغريها يف آيات كثرية وأحاديث كثرية يُ 

يف الشيء إىل سببه املعلوم ضِ طيب إذا أُ  ،)لوال أنا( )ن النار لوال أنا لكان في الدرك األسفل مِ  ( :أيب طالب
األكرب  ل إىل حدّ رب قد يصِ كْ ا أصغر وإما أَ إم  اضي التسوية كان ذلك شركً ف يقتَ ع اهللا حبرْ ا لكن مَ ا أو شرعً س حِ 

فهو  )مثُ (ي الرتتيب فإن كان ضِ يقت ا كتأثري اهللا عز وجل وإذا أضافه إىل اهللا وإىل غريه حبرفٍ له تأثريً  د أن إذا اعتقَ 
ا بل ما ي هللا ند نِ تَ أجعلْ  ( قال: - ما شاء اهللا وشئت :ا قال له رجلم لَ -  النيب صلى اهللا عليه وسلم لقولِ  ؛جائز

نا ثالثة ؟ عندَ كمالن فما رأيُ فُ  لوال اهللا فَـ مثًال  ي الرتتيب والتعقيب كالفاءيقتضِ  ه حبرفٍ وإن قرنَ  )شاء اهللا وحده 
يب الرتتِ  نا أن يْ ان إذا رأَ ها أمرَ عُ ازَ تنَ يَ احلقيقة الفاء  ؟والفاء ،جائزة )مث(و ،ركأا حرام شِ ح الواو واضِ  :فو رُ حُ 

ل على تدُ  )مث(ها أن ت النصوص على جوازِ اليت دل  )مث(الفرق بينها وبني  نا أن وإذا رأيْ  ،ازوَ موجود فيها قلنا باجلَ 
ن وإن  االحتياط التورع عنها أحسَ  ن جنوزها وال ريب أ نه ينبغي أَال عن األول قلنا إ د الثاينعْ وبُـ  ـُْهلالرتاخي وامل

 كانت ال شك فرق )مث(ينها وبني لكن با تقتضي الرتتيب أ.  
  ... :الطالب
 ااإلباحة إذً ...  ،وسكت عن الفاء )مث(منع الواو وأجاز أن ن السبب بس إلكن هذا الذي قلنا  ،: نعمالشيخ

) مث(لظهور الفرق بينهما وبني  ؛م باإلباحةوال جنزِ لظهور الفرق بينها وبني الواو  ؛ا جنزم بالتحرميم ...ط االحتياف
حيتاج الناس إىل بس ر منه وأضعافه  واملباح أكثَ حمرم إال  ن شيءٍ واحلمد هللا ما مِ  بها ن املسألة نتجَ  :افنقول احتياطً 

، بعض الناس بعضه بعض..الكالم كانت خارجة عن الدرس لكن ن الطرق اليت وإن  ا مِ تنبيه ألن هذه أيضً 
وهذا خالف  ا يسلكونهح هلم بابً هذا حرام وال جيوز لكن ما يفتَ  :هم يقولدُ  يعظهم أو يرشِ يقول للناس مثًال 

ر ن يذكُ الدعوة واإلصالح أ ن متامِ ه مِ لناس فإن لالباب املمنوع  رَ كَ اإلنسان إذا ذَ  حنن ذكرنا أن  الصحيحةالدعوة 
يا أيها الذين  (( :يف القرآن يقول اهللا تعاىلبل عليه الكتاب والسنة  هذا ما دلّ  ن وح وقلنا إِ اح املفتُ هلم الباب املبَ 

ويف السنة قال الرسول عليه فتح هلم باب،  ))وقولوا انظرنا  (( نهذا ممنوع ولك ))ا نَ آمنوا ال تقولوا راعِ 
 عِ بِ  :ن شراء الصاع بالصاعني والصاعني بالثالثة قالا منعه مِ م لَ  ) اهمرَ بالد  عَ بع اجلمْ  : (الصالة والسالم لبالل

فتح هلم بابا ميشون م مث ال نَ ر للناس يا مجاعة هذا الشيء حمُ  قولن.. ) اجلميعلدراهم مث اشرت بالدراهم اجلمع با
  .ص يف الدعوة طيبمعه هذا يف احلقيقة نقْ 

  ....: الطالب
ون أحيانا غالُ وام يُ الناس اآلن العَ  .....يكون فيها اإذً  صحيح فظية بارك اهللا فيكة لَ بَ اسَ نَ  هذه مُ : احلمد هللالشيخ
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 ثنا شيخُ يغالون حد أعوذ باهللا قال  ......يعين منزل كبري .....كيف إذا   :قيل له رجًال  نا عبد الرمحن السعدي أن
  .يعين أحيانا يـَُبالغون العامة

  .......:الطالب
   .نن فوائد اآلية انتهينا أظُ طيب خلينا منشي مِ  ...: يخالش

  .... :الطالب
  الذكور واإلناث نعم . مّ ن الناحية اللغوية يعُ مِ  )أهل(: أي نعم أن الشيخ

  ....: الطالب
ا ائتن :الدعاء ألم هم حتدوه قالوا) يف رب انصرين عليهم(قوله ا عليهم ألن عَ ه دَ حنا أن : حنن األول صح الشيخ

  .اب اهللابعذ
  ...... :الطالب
  قال اهللا عز وجل ... ن هذاأصرح مِ  : هذا بييجي صرحية يف اآليةالشيخ

  ...: الطالب
(( لكن عندنا طريق آخر مباح حرم الربا  ))أحل اهللا البيع وحرم الربا  (( .....ا آخر هلم بابً  أن نفتحَ  :الشيخ

ن بعض ها مِ ن والنصوص بعضُ م يكون مقرتَِ الزِ ب ويعين م))  ويحل لهم الطيبات((  )) رمت عليكم الميتةحُ 
....  

   ...... :الطالب
القرآن  .. ضي وقتك يف أغاين وموسيقى وغريهمتَ أنك ل ما أقول بدَ  ،: مساع القرآن يا أخي واحلديث الشيخ
 ساعة ونلعببعة وعشرين حنن عندنا دوام أر  :قال ك البارحعلي عمز  فيه واحد عطلةعندك  ،يد الطيبةواألناشِ 
  .واحلمد هللا طن لكم وأنشَ أحسَ  تلعبون كورة .. رمضان بَعد؟ ي..يبون  ؟يش نسويورق ا

  ... :الطالب
  نعم الكورة تفيد اجلسم :الشيخ

  الدوام ...: الطالب
 ونقرأ القرآن فيما بيننا لكن أربعة وعشرين ساعة دوح وحند ونرتَ ا نصلي ول ِحن يق ....ال، بس مو هو ال  :الشيخ

  ........قلنا حرام  ... أنا قصدي جد، يعمل عمل..الواحد أن صعب 
  ... وةلكل نيب دعَ  :الطالب
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  .إمنا هذه ال شك استجاب اهللا دعائه : اهللا أعلم هذه وال غريهاالشيخ
   ..... :الطالب
على الحق  أمتي ال تزال طائفة ِمن: ( د أن يكون هناك وهلذا قالايف احلكمة البُ نَ : صحيح بالنسبة لنا يُـ الشيخ

   الكافرين معناه بطل مفهوم هذا احلديث نقول بأن اهللا ميحوا لو دعونَ  ) ن سواهمظاهرين على مَ 
 مُ ن أعلَ نحْ (( أي الرسل  )) قالوا( (ر نعم خ ؤَ مُ  )إن (ا اسم  هذه منصوبة أل )الوطً ( ))قال إن فيها لوطا  ((

ا ظاهرها أ  )أعلم(كلمة   ؟ ....عينت نمِ  ؟ل عليهض فضل أين املفَ هذه اسم ت )حنن أعلمُ ( :قوله )) يهان فِ مَ بِ 
مثل هذا  ذلك أن  ؟ وجهُ لكن ما وجُه ذلك إبراهيم ... ال عليه قطعً ض اسم تفضيل وإذا كانت اسم تفضيل فاملفَ 

 أولى بالشك  نحنُ  ( هم مبا عند املتكلم كما قال الرسول عليه الصالة والسالماد إعالمُ رَ ن يُـ ب به مَ التعبري خياطَ 

أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى  رب  (( :عليه الصالة والسالم قال يمإبراهِ  ) إبراهيمن مِ 

اسم التفضيل  ) إبراهيممن  ك ى بالش نحن أولَ  ( قال الرسول عليه الصالة والسالم: ))ولكن ليطمئن قلبي 
فكما ا أوىل منه لكن  شكّ  راهيمإبْ ان يف ه لو كَ  لكن املعىن أن ؟ َال هل فيه شك ل عليهل واملفض ار املفض بَ هنا باعتِ 
 ،بذلك مٌ لْ  فنحن عندنا عِ ك أنت عاملِ حنن أعلم يعين معناه كما أن  :فاملعىن ،كّ إبراهيم ال يشُ فال نشك  أننا حنن

))  هن يَـ ج نَ نُـ لَ  ((العموم  ن ِصَيغمِ اسم موصول  )نمَ (ه ألن ا وغريَ ل لوطً يشمَ  )) ن فيهامَ أعلم بِ ((  :وقوله
 بعِ قراءتان سَ  " شديدبالتخفيف والت نَ نُـ ((  ،انتَ ي يج ((  ِف ن املمَضع ى َجن) ِمن (أَجنى) باهلمزةزيد ن املمِ  )يجِ نْ نُـ 

طوفة معْ  )) أهلهنه و يجننل(( كة لَ ن اهلَ النجاة معناه اإلنقاذ مِ  )هن يَـ جِ نَ نُـ لَ ( :هوقولُ  وكالمها صحيح واملعىن واحد،
 ،ر والالم ونون التوكيدم املقد لقسَ مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي ا )لننجينهيف قوله (على الضمري واجلملة كما ترون 

 )) كانت من الغابرين(( واملراد باملرأة هنا الزوجة  )وأهله( :هن قولِ  مِ ه مستثًىن إال امرأتَ  ) وأهله إال امرأتهنعم ( 
 (( :مسلوب الزمنية كما قلناها يف عدة آيات مثل ا فعل ماضٍ هل نقول أ  )كانت( :وقوله " الباقني يف العذاب

يف مثل هذه اآليات مسلوبة  )كان(أن لنا م تقد  ؟))ا وكان اهللا سميعا بصيرً  (( ))ا وكان اهللا غفورا رحيمً 
  يةالزمن

  ...: الطالب
ا من الغابرين ن املراد بيان أ ) هل نقول إن الغابرينانت مِ ك(هنا  ،هاها خبربِ صاف امسِ واملراد ات  : حلظة،الشيخ

كالمها   :نقول ؟ن الغابرينكانت يف علم اهللا مِ   :دالة على الزمن واملراد ؟ أو نقول إن كانوبة الزمنلُ فقط فهي مسْ 
صفت ا ات كانت أي أ   :كانت يف علم اهللا من الغابرين وإن شئت فقل  :فإن شئت فقلوال تنايف بينهما ل حمتمِ 
  اقني يف العذاب يعين فليست ناجيًة.ن الغابرين أي البا مِ بكو 
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  .... :الطالب
  .. امرأة فالن : ال فرق إذا قيلالشيخ

  ..: امرأة فرعونالطالب
  .: يعين زوجتهالشيخ

  .....:الطالب
  ضقِ نتَ تَ  ا مليه إذجِ هذه القاعدة فهو وَ  ضقِ نتَ إذا مل تَ  حتتاج إىل لوطوامرأة  نوح: وامرأة الشيخ

  ...: الطالب
املرأة  أن  عبد الرمحن هبس اللي قال ...، هاها يف دينِ ت مع زوجِ فَ ال زوجة إذا اختلَ قَ ا يُـ املرأة م قول إنّ ي: الشيخ

يعين زوجته  )) وامرأته حمالة الحطب (( :الدين مثل قوله تعاىل يف أيب هلب فاق يفزوجة مع االت تطلق على ال
د رِ ط هذا الشيء مُ  ا أنيبدو له أحيانً  يف احلقيقة ا اإلنسانودائمً  ،ت سليمةالقاعدة هذه ما صارَ معناها نعم إًذا 

 ًال خَ اض ما يكون دقِ ا ألجل إذا نُ غالبً  :فيقول زينبغي لإلنسان أن حيرتَِ  ويغيب عنه أنه قد ينتقض ومثل هذي
  .عليه خلل يف تعبريه، نعم قال

  .... :الطالب
 لوط لكنن فيها م كل مَ قد ال يعلَ  إبراهيم ور إذا كان على سبيل العموم يعين معناه أن : ما فيها حمذُ الشيخ
ن م مِ أن تكون املالئكة أعلَ من ه ال مانع وقومه فإن  لوطوع فإذا قلنا باعتبار امُ فهمت؟  م عن لوطخاطبه
ع فيه االعرتاض وهو ع عنه أو ما وقَ ملراد ما وقَ لكن إذا قلنا ا ،ن فيهاه يعلم كل مَ زم بأن جنَْ ال  إبراهيم ألن  إبراهيم
 املون كما أنت عاملا حنن عنفاملعىن أن ... صار ما هوا فيها لوطً  قوله إن.  
  ... :الطالب
   ...: لكن أعلم الشيخ

 )أن) (أن جاءت( :كما قلنا فيما سبق وقوله  )ام لَ (نقول يف  ))بهم  يءَ ا سِ نا لوطً ت رسلُ ولما أن جاءَ  (( :قال
 ا زائِ هذا يقولون أ لَ و (  ه للتوكيد حسب السياقدة للتوكيد وكل حرف زائد يف القرآن فإن م نا ت رسلُ جاءَ  ا أن

 وءَ سُ  ..هذه فعل ماضي مبين للمفعول  )سيء( " ن بسببهمزِ حَ  )) همبِ  يءَ سِ (( ق جميئهم له يعين حتق  ) الوطً 
  ين للمفعولاملاضي إذا بُ  م ضَ يُ ألنه 
  ...: بالطال

  يعيل وبِ مثل قِ  : معتلالشيخ
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  جا كبوع م وضَ عيًنا  ر أو أمشِْم فا ُثالِثي أُِعّل     سِ واكْ                               
 :وقوله ...ا عليـه كان صعبً أظن   لكن اإلمشاموَال قُ  :م اخلالص فنقولق بالكسرة اخلالصة وبالض نطِ حنن نعرف نَ 

  .وء بسببهم واهللا أعلم نعمه الس قَ الباء للسببية أي حلَِ  أن " بهم بسبَ  :بقولهأفاد املؤلف  )سيء م(
   ...: الطالب
د هي الغالب إذا جاءت بع ...،ةائدَ فت استقام الكالم فهي زَ ذِ حُ كان إذا إذا   )أن(وغري  )أن(إذا كان : الشيخ

  .القرآن أا تأيت زائدة ما يف حسب )ا(مل
 إبراهيمن فوائد اآلية بيان رأفة مِ  ))ا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله يها لوطً قال إن ف (( :قوله تعاىل

وجود هذا الرجل ك هذه القرية لِ لَ ه عليه الصالة والسالم يريد أال ُ وكأن  ))ا إن فيها لوطً  (( :ه لقولهلمِ وحِ 
 لوطون حال يعرف ماذا تكُ د هذه اإليراد لِ رَ ه أو الصاحل هذا احتمال واحتمال أن  يراد اآلن ؟ اإلِ هما أرجحوأي

ينظر ماذا تكون حال أورد هذا لِ  هوحيتمل أن ،ع العذاب عنهم بسبب الرجل الصاحلفَ ريُ حيتمل أن يكون قال هذا لِ 
  .ح أن املعىن ماذا تفَعُلون ذا الرجلرجح الثاين يُ رج عندي أنه يُ  )هلننجينه وأهلَ ( :اجلواب قوله ،لوط

   ... :الطالب
جادلنا في قوم ته البشرى يُ جاءَ ولما  ((د ي ؤَ  ميكن يكون هذا دليل منفصل يُـ اقرأ اآلية على شان تبني  :الشيخ

  نه أراد هذا وهذا: إنقول ، إًذااألول االحتمال نعم هذه تؤيد )لوطجيادلنا يف قوم ( :هالكالم على قولِ  )) لوط
على رأفته عليه الصالة والسالم  ففيه دليلٌ  لغرضني وعلى كل ا لِ عليه السالم قال هذ إبراهيم ع أن ما مينَ  كذا؟
  .]36[إبراهيم:))َفَمْن تَِبَعِني فَِإنُه ِمني َوَمْن َعَصاِني فَِإنَك َغُفوٌر رَِحيٌم  (( : "النه قَ مشهور عنه حىت إوهذا 

أم ال  :ن قالمَ ا لِ خالفَ  قٍ طْ ول وذوو نُ قُ ذوو عُ م على أ  لّ لم للمالئكة مما يدُ ل والعِ ن فوائد اآلية إثبات القوْ مِ و 
ون والذين رُ ون الليل والنهار ال يفتَـ حُ سب كون هؤالء املالئكة الذين يُ ن أغرب ما يكون أن يهلم وهذا مِ  عقولَ 
: إم ن قالمَ ا لِ ا أيضً ؟ وخالفً ال عقول هلم فَمن له عقل بعد ذلك مهم اهللا بأم عباد مكرمون نقول إوصف

  .لمون وينطقون وهلم عقل ونطقم أجسام يتكَ ألن ظاهر احلال أ  أرواح ليسوا أجساد؛
ن اهللا لكن ملا اإلجناء مِ  أن  ومٌ لُ معْ و  ))ه ه وأهلَ لننجين  (( :ه نعم لقولهالشيء إىل سببِ  إضافةِ  ن فوائد اآلية جوازُ ومِ 

ففيه إضافة الشيء  ،همه اهللا عز وجل فهو فعلُ رَ ما قد  ي أن اهللا أ إليهم فعلُ  اهللا أضيفَ  كانت هؤالء الرسل رسلُ 
ضاف الوجه األول أن يُ  :وجوه أربعة ه هلا ثالثة وجوه أو أربعةافة الشيء إىل سببِ إضَ  م لنا أن د قَ ه وقد تَـ إىل سببِ 

وأن  ،)مثـ(هللا بوأن يضاف إىل السبب مع ا ،وأن يضاف إىل السبب مع اهللا بالواو ،اهللا كرِ إىل السبب بدون ذِ 
السبب بدون ذكر ضاف إىل أن يُ  جائز وال ال؟ ؟ القسم األولالسبب مع اهللا بالفاء أليس كذلك يضاف إىل
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  ؟اهللا؟ غري جائز طيب توافقونه
  .ال :الطالب
  ،توافقونما  :الشيخ

  ...: الطالب
  ؟هل على جوازِ حسني؟ ما هو الدليي يعين ختالفون سّ ق على أنه سبب شرعي أو حِ فَ تـ مُ  :الشيخ

  .)ولوال أنا لكان في الدرك األسفل من النار  ( أيب طالب ..عليه الصالة والسالم قول النيب  :الطالب
ن ه أن يكون يف الدرك األسفل مِ واحلقيقة الذي منعَ  )لوال أنا لكان في الدرك األسفل من النار  (نعم : الشيخ

إىل السبب بالواو أيش ضيف طيب إذا أُ  وهذا اآلن ،بلم سبَ ه صلى اهللا عليه وسالنار اهللا عز وجل لكن رسولُ 
  تقول يا رشيد؟

  : ما جيوزالطالب
  .؟ ال هذا تعِليل لكن نُريد الدليلما الدليل ؟ا جيوز: مالشيخ

ا قل ما شاء اهللا قالقول الرجل للرسول صلى اهللا عليه وسلم: ما شاء اهللا وشئت  :الطالب أجعلتين هللا ند) :
  وشئت).

لكن ما طيب هذا احلكم ال جيوز  ،ا هللا عز وجلسبب مساويً العل هذا تعليل يقتضي أن جيال وألن صح : يخالش
  ؟تقول يا إبراهيم يكفي أن نقول ال جيوز

  شرك... : الطالب
  أكربا عليك سيبويه أنك تقول: وقد يكون يعيي، طيب :الشيخ

  ..... :الطالب
ام ر حبسب ما قَ وقد يكون أصغَ  ،منشي على الكلمة األوىل بدون تنوين اإمنال ال أكربا بالتنوين،  ،: أكرباالشيخ

  وليد؟ ههللا بـ(مث) فما حكمُ ا ه معسببإىل  اافضَ طيب إذا كان مُ  ،ك على كل حالشرِ  أما هوك ر بقلب هذا املشَ 
  .: جائزالطالب
  ؟ جائز ما الدليل :الشيخ

  ... :الطالب
  : وين الشيخ

  : أظنهالطالب
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ن ل مِ جُ لة الرؤيا اليت رآها رَ يْ تَـ فيه حديث قُـ  ..... ؟ن حيفظمَ طيب لو أقر ما خياِلف، دليل، : نيب الالشيخ
  املسلمني مع رجل

  وحديث ابن عباس ... قولوا ما شاء اهللا مث شاء حممد ...: الطالب
 التوحيد بيجينا يف إن شاء اهللايث قتيلة وفيه عليه حدِ  هذا دل  :فنقول ،روحديث ابن عباس أظهنعم  :الشيخ

وال تجعلوا هللا  (( :وهو مشهور يف قوله تعاىل ابن عباسوكذلك أثر  من عدم صحته، عن صحتهونشوف 

  ؟اريً  كثا وال ا مباشرً طوف عليه تأخرً ر املعطوف عن املعخ ل على تأَ تدُ  )مث(التعليل أن  ، مث))أندادا وأنتم تعلمون 
  : كثريًا.الطالب
  ؟ ذا قرنَه مع سبِبه بالفاء وش تقول يا صاحلطيب إ ،هلةتيب مبرت ى التدل عل )مث(ألن  : كثرياالشيخ

  .....: الطالب
قلنا فاألوىل لإلنسان وسط ها وهذه والواو ورد منعُ  ،هاد جوازُ ورَ  )مث(و )مث( الواو، ختالف : نعم ختالفالشيخ

  .. اما فيه أشياءل إىل ها وأن يعدِ تركُ 
  ؟ يف األهل ِمن أين تؤخذ ةٌ لَ زوجة داخِ ال نّ أَ  ة أوأَ املرْ  ن فوائد اآلية أن طيب مِ 
  (إنا مهلكوا) مث استثنوا ِمن ذلك:... قول املالئكة  .... :الطالب
  ؟ما اجلواب لّ دُ نقطع فال يَ هذا االستثناء مُ  :ائلطيب لو قال ق )) هتَ إال امرأَ (( : الشيخ

  .....: الطالب
  لو عارضها ا ستثىن منه فلو قال قائلامل جنسن غري  مِ ًىن ثتَ سْ ع يكون مُ املنقطِ  :الشيخ

  : هذا من جنِسهالطالب
  يقول: مو من األهل؟ ....: الشيخ

  ...األصل  يف االستثناء االتصال : الطالب
يج إىل إخراجه فهو تِ ن املستثىن ما احْ لوال أنه مِ  ألنه الصحيح األصل يف االستثناء االتصالهو هذا صح : الشيخ
ن نعم مِ  ؟هبيتِ  ن أهلِ مِ  النيب صلى اهللا عليه وسلمأزواج  دة وهي أنّ ذه الفائدة فائِ  على هطيب ينبِين  ،األصل

 ا أن على ذلك صرحيً  ل يدُ  ، ويف القرآن مان أهل بيتهمِ  زوجاتهون جُ رِ ا للرافضة الذين خيُ خالفً  أهل بيته وال شكّ 
  ؟ن أهل بيته ِمن أينمِ  النيب صلى اهللا عليه وسلمأزواج 

  وأزواجه ..تعاىل:  : قولهالطالب
  ن أهل بيتهمِ  النيب صلى اهللا عليه وسلمأن زوجات  على القرآن ما يدل داللة صرحية من ... : ال، الالشيخ
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  : رمحة اهللا عليكم أهل البيتالطالب
  .إبراهيميف  : ال هذهالشيخ

  ...... :الطالب
  يف هذه اآليةهي : ما الشيخ

  ...: الطالب
  جاب.: إال، هو جاب آيات احلالشيخ

م اهللا تعاىل اآلية تَ خَ  مث ... :إىل قوله تعاىل يا أيها النيب قل ألزواجك وبناِتك ونساء املؤمنني .... :الطالب
  )) البيت يذهب اهللا عنكم الرجس أهلَ لِ (( بقوله: 
الرْجَس  ا يُرِيُد اللُه لُِيْذِهَب َعْنُكمُ َأِقْمَن الصالَة َوآتِيَن الزَكاَة َوَأِطْعَن اللَه َوَرُسوَلُه ِإنمَ  (( :قال ا: إذ الشيخ

  .صريح نعمح هذا واضِ  ]33[األحزاب:))َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهرَُكْم َتْطِهيًرا 
االتصال  ا صحيح أن ل صاحلً صِ أن يكون املت  احل ال يستلزمُ صال بالص االتِ  ن فوائد اآلية الكرمية أن طيب مِ 

  ؟ كنه ليس بالزم ما هو ِمن أين يؤخذح لن أسباب الصالبالصاحل مِ 
  ... :الطالب
ع ني أو الباقني يف اهلالك مَ كِ ن اهلالِ ت مِ فكانَ  ))ن الغابرين  امرأته كانت مِ إال  ((: نيب اآلية ما نيب تعليل الشيخ

 دِ نعم فال تُ  ،من األنبياء نيبّ  صاحلا امرأة رجل أ ل  دون أن هذه اآلية وهذه وجت ،زوجها ا بصالحِ الزوجة على ر
على اهللا  النيب صلى اهللا عليه وسلمزوجات  ل دِ ل أال تُ جْ سورة التحرمي ألَ  أو ال؟ ت يف قصة التحرمياملسألة جاءَ 

 ِِزوجات للنيب طيب نعم نّ بكو.  
  .....: الطالب
ما  بالغرقلناس هلك ا هل بقيت هي إىل أن وال ندري كهل أحد إال أنه ما بقياهللا أعلم ألن لوط و : الشيخ
  ندري.
  .....: الطالب
ه ن قولِ  مِ مستثًىن ليس  )) كإال امرأتَ  وال يلتفت منكم أحد((  :ويكون قوله تعاىلأي نعم : يف العذاب الشيخ

  .ة اليت قبلهان اجلمل مِ مستثًىن بل  )وال يلتفت(
  ..... :الطالب
وال يلتفت أظن (ا ت علينح جدا وهذه مر الرد واضما هو وعلى كل حال  ؟واضحبالرد ما هو يعين وجه : الشيخ
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إضافة  ..، األوىل نعمن اجلملة األخرية وال  مِ ستثًىن هو مُ نا خالف العلماء هل وذكرْ  )منكم أحد إال امرأتك
  .  لمالعِ 

  .....:الطالب
  ........: هذه فائدة ال بأس الشيخ

   ... :الطالب
فوقنا ما فيها  حتتنا والسماءُ  األرضُ  :هذه مثل إلشكالا حملغري األول ألنه : ال هذه ال أعتقد هذا الشيخ

  إشكال
ورد حديث أن النيب عليه الصالة والسالم مجع فاطمة وعلي واحلسن واحلسني وقال: اللهم إن  ....: الطالب

  قال: أنت على خري  ....قالت أم سلمة: وأنا  ...هؤالء أهل بييت 
  .هقرابتن آل بيته مِ  هوت هذا ثبَ  ال اآلية صرحية ويصري املعىن إنوإد هذا احلديث ونشوف لفظه : نعم أك الشيخ

  ).جينهننلَ ( ؟ن أين تؤخذمِ  بدون استقسامم سَ القَ  يب فيه أيضا يف اآلية من الفوائد جوازُ ط
ا هل ل قائل: ألفعلن كذشرتط يف القسم أن ينطق به لو قاه ال يُ ر مبعىن أن ا اعتبار القسم املقد ن فوائدها أيضً ومِ 

نعم  ،امً قسِ مقدر فيكون مُ  ا لقسمٍ عروف أن هذه اجلملة تكون جوابً املألن  ام؟ نعم يكون مقسِ يكون مقِسًما
َقّن يكون ناِذرًا لئن آتاِين  :ولو قال دَه لَِئْن آتَانَا  (( قال اهللا وعز وجل: ؟اهللا ِمن فضِله ألصُهْم َمْن َعاَهَد الل َوِمنـْ

 دِمنَ ِمْن َفْضِلِه لََنص َولََنُكوَنن اِلِحيَن  َقنوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن  *الصا آتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه َبِخُلوا بِِه َوتـََولفـََلم

 ر بأيّ ام فهو نذْ على االلتزَ  ل النذر ليس له صيغة معينة كل ما دَ  نّ ا وذلك ألَ ل هذا نذرً عَ فج ]76[التوبة:))
  .يد التوكيد نعمفِ لقسم فيُ ا باا مقرونً صيغة وقد يكون نذرً 

  ...... : الطالب
  ))وما كان اهللا يعذبهم وأنت فيهم  (( :وهلذا قال اهللا تعاىل ...: ال رمبا الشيخ

ا سيء نا لوطً ولما أن جاءت رسلُ  ((  - منشي اآلن للدرس اجلديد-ن اآلية قال اهللا تعاىل ا مِ طيب يستفاد أيضً 

 فعل ماضٍ  )سيء(و )،(ملهو جواب  )سيء م( :زائدة وقوله )أن(ة وي شرطِ  )امل(ا أن ن اه وبيـ نَ حْ هذا شرَ  ))بهم 
الباء للسببية أي  )) مبه (( :ة وقولهاءَ ت له املسَ أي حصلَ  )لوط(ود إىل مبين للمجهول ونائب الفاعل يعُ 

  .بسببهم
  .........:الطالب
فعل الزم لكن إذا جعلت اجلار وارور نائب  هو اآلن ...، رإال إذا تعذ  فاعلبه عن  مفعولٌ  ينوبُ ال  :الشيخ
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 يتَ فاعل نعم فقد عد م أي يءَ به فمعىن سِ  ه يف األصل مفعولٌ ه ألن نائب الفاعل معناه أن ال  ،لوطأي  هو
هذا  ، أما ساء يف األصل فيكون متعدي كما تقول سائينوءه الس ذَ اءة أو أخَ ت له املسَ معناه حصلَ  )سيء م(

ايش  ))ا وضاق بهم ذرعً  (( :نعم طيب قوله ؟واضح ينسر  :هذا اخلرب نعم كما تقول سائين ... ،الشيء
الفاعل وعن املفعول به مثال  عن وًال علينا يكون حم يز كما مر يِ مْ ل والت ل عن الفاعِ و اب (ذرًعا)؟ هذا متييز حمَُ رَ عْ إِ 

نا عيون رْ ه وفج ل عن املفعول به وأصلُ و يز حمَ يِ هذا متْ  ))ا يونً وفجرنا األرض ع (( :ل عن املفعول به قوله تعاىلو احملَ 
هنا  ،ها أي صدرُ انشرح م صدرً  :لكن تقول مثًال  ..ل عن الفاعل أن تقول يف هذه اآلية و األرض ومثال احملَ 

 " اأي صدرً  )م ذرعاضاق ( :ر قالدْ ه املؤلف بالص رَ ؟ فس أصُله ضاق ذرُعه م وما هو الذرْع ام ذرعً  ضاقَ 
الذرع مبعىن الطاقة أي  وقيل وهو الصحيح أن  ،بذلك مّ وهَ  مّ حصل له غَ بل ينشرح  ه م وملْ أي ضاق صدرُ 

الذراع  ن الذراع ألن ا مِ ت الطاقة ذرعً يَ ومسُ  ،هلم وهذا معناه يف اللغة العربية لٍ م حَ تَ فصار غري مُ  م طاقةً  ضاقَ 
العلة ))  وضاق بهم ذرعا((  :قال ،ل الشيءل أو ال حيمِ اليت ا يستطيع املرء أن حيمِ  هي ةاقَ ل والط مْ احلَ  لّ حمَ 

ه ضاق هذا هو السبب أن  عليهم قوَمه فأعلُموه أم رسُل ربه "خاف فالوجوه يف صورة أضياف  ألم حسانُ 
 م ألن  َوالعياذ باهللا-سرعني عون إليه يعين مُ هر ه قومه يُ اهللا يف آية أخرى ملا مسعوا بذلك جاءَ  رَ قومه كما ذك - 

واها ْ  ةٍ ة عليه يف صورَ مَ ر سبحانه وتعاىل للعبد أن جيعل األمور احملَ ن فتنة اهللا يريدون هؤالء األضياف وهذه مِ 
 :يريدوم فكان يقول هلم لوطملا جاء هؤالء جاءوا إىل  -والعياذ باهللا-فهم  ،ه بالغيبن خيافُ اهللا مَ  مَ نفسه ليعلَ 

ا عليهم فهو ضاق م خوفً  ) ون يف ضيفي أليس منكم رجل رشيدقوا اهللا وال ختزُ فات هن أطهر لكم هؤالء بنايت 
َناُه ِمنَ   (( ُخْبث قومه كما قال اهللا تعاىل أهلُ  ألن  ؛هن قومِ مِ  يـْ ِتي َكاَنْت تـَْعَمُل اْلَخَباِئَث  َوَنجاْلَقْريَِة ال

ه يف املستقبل حدوثُ  عُ ق وَ تَـ اخلوف عما يُـ  )) نْ زَ وال حتْ  فْ ال ختَ ((  :هم قالوا لهولكن فيخشى منهم  ]74[األنبياء:))
النيب صلى اهللا عليه ذلك بقول وا للُ ن على املستقبل ومثـ وقد يطلق احلزَ  :نعم قالوا ،ا وقع يف املاضين عم زَ واحلَ 

ا ه حيتمل أن تكون على باِ ف على أن ال ختَ  عىنمب هنا )ال حتزن(ألن  )اهللا معنا  ال تحزن إن  ( :أليب بكر وسلم
   .خولنا إىل الغارن خروجنا ودُ ن مما حصل مِ ال حتزَ  هوأن


